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 Artikel 1 
 

1. Het is verboden in het wild levende dieren, nuttig voor land- 
en ooftbouw, of die langzamerhand uitsterven en op welker voortbestaan 
prijs wordt gesteld, te vangen, te doden, te vervoeren, te koop aan te 
bieden, te verkopen, af te leveren, ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad te hebben of uit te voeren, dan wel in gevangenschap te hou-
den.  

2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan in het 
belang van de land- en ooftbouw, ten aanzien van bepaalde dier- en vo-
gelsoorten voor bepaalde tijd ontheffing worden verleend van het ver-
bod, bedoeld in het eerste lid van dit artikel. 
 
 Artikel 2 
 

1. Het is verboden van de in artikel 1 begrepen vogels:  
a. de eieren uit te halen, te vernielen, te vervoeren, te koop aan   

te bieden, te verkopen, af te leveren, ten verkoop of ter afleve-
ring in voorraad te hebben of uit te voeren dan wel te houden; 

b. de nesten te verstoren, te vernielen, te verkopen of af te leveren. 
2. Dit verbod is niet van toepassing ten aanzien van de in arti-

kel 3 bedoelde personen.  
 
 Artikel 3 
 

Bij landsbesluit kan voor een wetenschappelijk of opvoedkundig 
doel aan bepaalde personen onder bepaalde voorwaarden vergunning wor-
den verleend om de in deze landsverordening genoemde dieren te vangen, 
te doden, te vervoeren of uit te voeren en de eieren en de nesten van 
de daaronder begrepen vogels  uit te halen, te vervoeren of uit te 
voeren.  
 
 Artikel 4 
 

1. Behoudens de uitzondering in artikel 3 aangewezen, wordt over-
treding van de artikelen 1 en 2 gestraft met geldboete van ten hoogste 
vijftig florin.  

2. Indien tijdens het plegen van het feit nog geen jaar is verlo-
pen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens gelijk 
feit onherroepelijk is geworden, wordt hij gestraft met hechtenis van 
ten hoogste drie dagen, of geldboete van ten hoogste honderd florin.  

3. Met onherroepelijke veroordeling wordt gelijk gesteld betaling 
van de door de rechter opgelegde  boete en vrijwillige voldoening aan 
de voorwaarde door de bevoegde ambtenaar van het openbaar ministerie, 
ingevolge artikel 76, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht van 
Aruba ter voorkoming van de strafvervolging gesteld. 
 
 Artikel 5 
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Voorwerpen door middel van overtreding verkregen of waarmee een 
overtreding is gepleegd, met uitzondering van middelen van vervoer, 
worden zo spoedig mogelijk in beslag genomen. 
 
 Artikel 6 
 

Indien in beslag genomen voorwerpen dreigen in bederf over te 
gaan, worden zij, na te zijn gewaardeerd, op bevel van de ambtenaar 
van het openbaar ministerie vernietigd.  
 
 Artikel 7 
 

De ambtenaar van het openbaar ministerie kan gelasten, dat in be-
slag genomen levende beschermde dieren, nadat de soort, waartoe zij 
behoren, is vastgesteld, en nadat zij door hem of van zijnentwege, 
door een door hem aan te wijzen deskundige zijn gewaardeerd, in vrij-
heid worden gesteld.  
 
 Artikel 8 
 

Bij veroordeling kunnen in beslag genomen voorwerpen worden ver-
beurd verklaard. 
 
 Artikel 9 
 

De bij deze landsverordening strafbaar gestelde feiten worden be-
schouwd als overtredingen.  
 
 Artikel 10 
 

Met het opsporen van overtredingen van deze landsverordening 
zijn, behalve de in artikel 8 onder 1° tot en met 5° van het Wetboek 
van Strafvordering van Aruba aangewezen personen, belast de boswach-
ters en de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen.  
 
 Artikel 11 
 

In iedere machtiging, bedoeld in de Wapenverordening, zal door de 
autoriteiten in die landsverordening bevoegd verklaard tot het verle-
nen van een dergelijke machtiging, de bepaling moeten worden opgeno-
men, dat op de in het landsbesluit, houdende algemene maat regelen, 
ter uitvoering van artikel 12 genoemde en in die machtiging met name 
te vermelden, beschermde nuttige of langzamerhand uitstervende dier-
soorten geen jacht mag worden gemaakt.  
 
 Artikel 12 
 

Deze landsverordening is toepasselijk op de in het wild levende 
dieren bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te wijzen. 
 
 Artikel 13 
 

Deze landsverordening kan worden aangehaald als Landsverordening 
bescherming nuttige diersoorten. 
 


